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Aan: College van B&W 
 Postbus 250 
 6440 AG Brunssum 
 
Afschrift aan: VVD-leden 

 Pers 

 

Vragen op grond van Artikel 43, Reglement van Orde 
 

Betreft: Brief aan horeca en kantines inzake naleving coronamaatregelen  
 

Brunssum, 25 september ’20.  

 

Geacht College van B&W, 
 
De VVD heeft vandaag kennisgenomen van uw brief richting horeca en sportkantines in Brunssum. Laten wij 
beginnen met aangeven dat wij begrip hebben voor de inhoud en gezien de huidige landelijke ontwikkelingen 
ook begrijpen dat u in het belang van de volksgezondheid genoodzaakt bent om de regels stringenter te 
handhaven. Wij stellen die stap dan ook niet ter discussie.  
Wat wij in uw brief echter wel missen is het perspectief dat in een eerder stadium nog wel geboden werd. Zoals 
u zelf in uw brief al aangeeft werd in de zomerperiode, mede op aandringen van de VVD Brunssum fractie, 
gezocht naar mogelijkheden om terrassen uit te breiden en horecaondernemers te laten ondernemen met 
inachtneming van de landelijke coronamaatregelen. Wij hadden graag gezien dat u dit perspectief ook zou 
blijven bieden aan de horeca ondernemers en sportkantines en daarin eveneens faciliterend zou blijven 
optreden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsmogelijkheden van terrassen met warmtevoorzieningen, 
zoals heaters, en/of mogelijk centrale horecapunten die worden ingericht door de gemeente en geëxploiteerd 
mogen worden door ondernemers. De VVD Brunssum denkt dat er voldoende ondernemerschap in Brunssum 
aanwezig is om dergelijke initiatieven op te halen en dat de gemeente daarmee juist perspectief kan bieden.  
 
Ten aanzien van bovenstaande heeft de VVD-fractie een aantal vragen:  

 

1. Bent u bereid met de Brunssumse horeca in gesprek te treden naar aanleiding van uw brief en in 

gezamenlijkheid na te denken over hoe zij ook in de komende, koudere en donkerdere, periodes 

binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden een enigszins rendabele exploitatie kunnen 

draaien?  

2. Bent u bereid in samenspraak met ondernemers en sportkantines te onderzoeken welke 

mogelijkheden geboden kunnen worden voor het realiseren van winterterrassen en overkappingen 

om zodoende meer mensen te kunnen blijven zien binnen de vigerende maatregelen?  

3. Kunt u toezeggen dat gezien de uitzonderlijke omstandigheden coulant kan worden omgegaan met de 

aanvraag voor vergunningstermijnen en periodes waarin vergunningen worden afgegeven voor 

bijvoorbeeld tijdelijke (veilige) bouwwerken?  

4. Kunt u ons bovendien toezeggen dat vergunningsaanvragen met betrekking tot tijdelijke bouwwerken 

met de nodige snelheid opgepakt zullen worden?  

5. Bent u als college bereid eventuele vergunningsaanvragen om niet te verlenen?  

6. Is het college bovendien bereid om voor horecagelegenheden die alsnog in de problemen dreigen te 

komen te bekijken of er maatwerk mogelijk is middels extra ondersteunende maatregelen?  
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Als VVD Brunssum fractie begrijpen wij dat wet en regelgeving mogelijk voor uitdagingen zorgt om 

voornoemde suggesties tot uiting tot brengen. Wij rekenen ten behoeve van onze Brunssumse horeca 

niettemin om een coöperatieve en positieve instelling van het college.  

 

In afwachting van uw beantwoording, namens de VVD fractie Brunssum, 

 

Jaimy van Dijk  

 


